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Uredba o zelenem javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 51/17) med predmete
javnega naročanja, za katere je obvezno
upoštevanje okoljskih vidikov, uvršča tudi 
električno energijo.



Naročnik mora javno naročilo za dobavo 
elektrike oddati tako, da se izpolni cilj:

delež električne energije, pridobljene iz
obnovljivih virov oziroma soproizvodnje
električne energije z visokim izkoristkom, 

znaša najmanj 50 %



Obnovljivi viri energije (OVE) vključujejo vse 
vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih 
naravnih procesov, kot so: 
- sončno sevanje, 
- veter, 
- vodni tok v rekah ali potokih hidroenergija, 
- fotosinteza, 
- bibavica in zemeljski toplotni tokovi 

(geotermalna energija)



Soproizvodnja z visokim izkoristkom 
pomeni sočasno proizvodnjo toplote in 
elektrike, pri kateri so doseženi pogoji iz 
Direktive o energetski učinkovitosti 
2012/27/EU:
- povprečni letni izkoristek najmanj 75%,
- najmanj 10% prihranek primarne 

energije glede na ločeno proizvodnjo 



Kako se dokaže izpolnitev cilja?

Naročnik lahko v pogodbo vključi določilo, 
da mora izvajalec ob koncu vsakega leta
izvajanja pogodbe navesti izvor električne
energije, ki jo je dobavil naročniku, in 
priložiti potrdilo o razveljavitvi ustreznega
števila potrdil o izvoru električne energije. 



Kaj je potrdilo o izvoru?

Namen uvedbe potrdil o izvoru je olajšati 
trgovanje z elektriko, proizvedeno iz 
obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji, 
in izboljšati preglednost na trgu z elektriko.

V Republiki Sloveniji izdaja potrdila o izvoru 
Agencija za energijo



Potrdilo o izvoru je elektronsko potrdilo, ki
dokazuje, da je bila določena količina
elektrike:
- v določenem časovnem obdobju
- v določeni proizvodni napravi
- proizvedena iz določenega, navadno
obnovljivega, vira energije oziroma
proizvedena na določen način (npr. v 
soproizvodnji z visokim izkoristkom).



Možnosti glede dokazovanja?

1. Dobavitelj neposredno razveljavi
ustrezno število potrdil o izvoru in potem
kupcu dostavi potrdilo kot PDF datoteko







2. Dobavitelj izpolni svojo JN obveznost
neposredno z dobavo določenega produkta.
S tem se zadeva za vse poenostavi. Posebni 
trgovalni produkti namenjeni prav temu –
dokazovanju izpolnitve specifičnih zahtev

Kontrolo nad tem vrši Agencija za energijo.



Če dobavitelj ponuja različne produkte
dobave elektrike glede na njen izvor, mora
najprej navesti deleže za konkretni produkt, 
šele nato pa glede na skupno dobavljeno
količino dobavitelja.

Akt o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih
proizvodnih virov elektrike (Uradni list RS, št. 22/16) 



7. Člen akta Agencije za energijo določa, da 
so dobavitelji informacije o deležih 
proizvodnih virov dolžni objavljati za
preteklo koledarsko leto v obdobju od 1. 
julija tekočega koledarskega leta do 30. 
junija leta, ki sledi tekočemu koledarskemu
letu.

Če si kupec izbere ta način dokazovanja je 
treba obveznost glede rokov za 
dokazovanje v naročilu smiselno uskladiti.
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